ПОРАДИ З НАПИСАННЯ ЕСЕ
Есе — це прозовий твір невеликого обсягу і вільної композиції, який виражає
індивідуальні враження та міркування з конкретного приводу чи питання і явно не
претендує на визначальне або вичерпне трактування предмета.
Мета есе полягає у розвитку таких навичок, як самостійне творче мислення і
письмовий виклад власних думок.
Написання есе є надзвичайно корисним, оскільки це дозволяє автору навчитися
чітко і грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, використовувати
основні

поняття,

виділяти

причинно-наслідкові

зв’язки,

ілюструвати

досвід

відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.
Рекомендовані структура і план есе
Структура есе визначається пропонованими до нього вимогами:
- думки автора есе з проблеми викладаються у формі коротких тез;
- думка повинна бути підкріплена доказами, тому за тезою слідують аргументи.
Аргументи − це факти, явища суспільного життя, події, життєві ситуації і життєвий
досвід, наукові докази, посилання на думку вчених та ін. Краще надавати два аргументи
на користь кожної тези: один аргумент здається непереконливим, три аргументи можуть
«перевантажити» виклад, виконаний в жанрі, орієнтованому на стислість і образність.
Таким чином, есе набуває такої структури (кількість тез і аргументів залежить від
теми, обраного плану, логіки розвитку думки):
 вступ
 теза,

аргументи

 теза,

аргументи

 теза,

аргументи

 висновок.

При написанні есе важливо також враховувати наступні моменти:
1.

Вступ і висновок повинні зосередити увагу на проблемі (у вступі вона

ставиться, у висновку — резюмується думка автора).
2.

Необхідними є виділення абзаців, червоних рядків, встановлення

логічного зв’язку між абзацами (так досягається цілісність роботи).
3.

Стиль викладу: есе властиві емоційність, експресивність, художність.

При написанні есе Вам необхідно досягти певних цілей. Коли Ваша розповідь
готова, перевірте наступне:
Чи відповів я на поставлене запитання?
Наскільки зрозуміло і точно я виклав свої думки?
Чи природно звучить те, що я написав, чи немає помилок?
Переконайтеся також у тому, що Ви:
 Продемонстрували

своє бажання будувати свою кар’єру в певному

напрямку.
 Були

«націлені» на побудову кар’єри в певній галузі.

 Включили

у розповідь від однієї до трьох якостей, сильних сторін,

характерних особливостей, які вирізнятимуть Вас з маси інших кандидатів.
 Представили

хоча б один вагомий аргумент на користь того, щоб у

майбутньому роботодавець був зацікавлений запросити Вас у свій бізнес.

